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Reactie op vragen Eerste Kamer Wet bescherming 

klokkenluiders 

Aanleiding 

De Eerste Kamer heeft u op 3 februari 2023 een brief gestuurd met een aantal 

vragen over de Wet bescherming klokkenluiders. 

Geadviseerd besluit 

Wij adviseren u: 

1. akkoord te gaan met de bijgevoegde reactie aan de Eerste Kamer en deze 

brief (bijlage 1) te ondertekenen; 

2. een afschrift van de brief aan de Eerste Kamer ter informatie ook aan de 

Tweede Kamer te sturen en daartoe de aanbiedingsbrief aan de Tweede 

Kamer te ondertekenen (bijlage 2). 

Kern 

• De Eerste Kamer heeft u bij brief van 3 februari jl. een aantal vragen gesteld 
over de Wet bescherming klokkenluiders (bijlage 4).  

• Mede aanleiding voor deze vragen vormt volgens de Eerste Kamer een bericht 
in de Volkskrant van 16 januari 2023 met als titel ‘NPO-werknemers riskeren 

duizenden Euro’s boete als ze uit de school klappen over hun werk’ (bijlage 
3). 

• De Eerste Kamer heeft u verzocht deze vragen voor 3 maart 2023 te 

beantwoorden. Bij brief van 2 maart heeft u de Eerste Kamer geïnformeerd 

dat de beantwoording van de vragen naar verwachting enkele weken langer 

duurt vanwege de benodigde interdepartementale afstemming (bijlage 5).  

• De vragen van de Eerste Kamer hebben betrekking op zogenaamde 

“zwijgbedingen”, of seksuele intimidatie en corruptie onder de definitie van 

misstand vallen, de evaluatie van de Wet bescherming klokkenluiders, de 

onderwerpen van het volgende wetsvoorstel, de pilots die zien op de 

ondersteuning van klokkenluiders, het voorstel voor een fonds ter 

ondersteuning van klokkenluiders, de bescherming van melders, het vereiste 

van maatschappelijk belang, hoe u het onderscheid tussen de diverse 

nationale bepalingen (maatschappelijk belang een gegeven bij inbreuken op 

het Unierecht en bij andere nationale bepalingen niet) uitlegt en corruptie.  

• Over de antwoorden heeft afstemming plaatsgevonden met de ministeries van 

SZW (voor wat betreft de onderdelen die raken aan SZW-wetgeving), OCW 

(voor wat betreft informatie over contracten met NPO-werknemers) en JenV 

(voor wat betreft het begrip corruptie). Ook is de conceptbrief gedeeld met 
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het Huis voor klokkenluiders (voor eventuele suggesties op basis van hun 

uitvoeringspraktijk). Allen zijn akkoord met deze antwoorden. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Brief aan Eerste Kamer met 

reactie op vragen over de Wet 

bescherming klokkenluiders  

Ter besluitvorming en 

ondertekening 

2 Brief aan Tweede Kamer met 

afschrift van brief aan Eerste 

Kamer 

Ter ondertekening 

3 ‘NPO-werknemers riskeren 

duizenden Euro’s boete als ze 

uit de school klappen over hun 

werk’, Volkskrant 16 januari 

2023 (bijlage bij brief aan 

Eerste Kamer) 

Ter informatie 

4 Brief van Eerste Kamer 3-2-

2023 met vragen over Wet 

bescherming klokkenluiders 

Ter informatie 

5 Uitstelbericht aan Eerste Kamer 

2-3-2023 

Ter informatie 

 




